Dinar tecnològic: Alternatives a les mancances en telecomunicacions



26 de febrer de 2015
Dinar tecnològic al Mas dels Vivencs.

Situació: La fibra òptica no arribarà a tots els racons de la comarca i l'ADSL sol ser insuficient
en zones aïllades o en polígons industrials. Les empreses veuen condicionada la seva
competitivitat amb una limitació tecnològica com la connexió a internet o la comunicació entre
seus, entre màquines o fins i tot la cobertura mòbil dins de les oficines o les fàbriques .
Dinar: En la primera part es van posar sobre la taula les alternatives que les empreses més
aïllades tenen amb el radioenllaç i el 4G (que hauria d'arribar a tots els municipis de la comarca
al llarg del 2015) i després del dinar es va parlar d'ofertes més concretes com els serveis al
núvol o l'M2M.
En aquest sentit, i gràcies a la pressió de la Unió Empresarial de l'Anoia, conscients que la
comarca no és prioritària per cap companyia de telecomunicacions, s'aconsegueix que una
empresa multinacional aposti pel territori i les seves empreses. S'ofereixen solucions
específiques de connectivitat i amb un sol interlocutor, ja que sovint el problema que tenen les
empreses és que no disposen d'una persona de contacte única que els pugui atendre sempre
com a referència.
Compromís de Vodafone: consideració de totes les empreses i industries de la comarca, sigui
quina sigui la seva dimensió, com a grans empreses i comprometent-se a donar un servei
directe, eficient i amb un sol interlocutor:





Radioenllaç de 10Mbps simètric o de més capacitat , amb una garantia del 100% de
simetria,
xarxa de 4G un preu molt competitiu,
condicions preferencials amb les tarifes Roaming
i altres serveis preferencials com a grans empreses.

Dins aquests serveis trobarem:







Persona dedicada nom, cognoms, telèfon directe i el seu compte de correu, amb
atenció en català i castellà.
Subvenció i reparació de terminals.
Departament de enginyeria Post i Prevenda de Vodafone, per a totes les solucions
Cloud o Vpn de dades.
Gestor d’entrega de servei i posada en marxa pels clients que portin la seva telefonia
fixa.
Acord sempre al dia, ja que la UEA s’encarrega de buscar la millor oferta de servei i
preu de forma global.

Tota aquella empresa que vulgui més informació sobre aquestes condicions i les alternatives
que tenen les zones, empreses i polígons més aïllats amb problemes de telecomunicacions,
poden posar-se en contacte amb la UEA (938052292 / uea@uea.cat)

